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Zápisník PRO SILVA

Santovka

1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:

Lesná oblasť: 02B Podunajská pahorkatina

Slovensko

Užívateľ (OZ):

Zemepisné súradnice: 18°44´09“- 48°09´09“
Levice
Rozpätie nadmorskej výšky: 180 - 220

LHC:
Levice
Názov:

Prevládajúca expozícia: S
Santovka

Výmera:

Priemerný sklon:

10 %

99,08 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Teplá, mierne suchá

Priem. ročné zrážky v mm:

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C:

600 - 650
9,5

spraš
Prevládajúce pôdy:
hnedé lesné
2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 108, 111

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: AG 30,DC 20,DZ 16, CR 12,OC I. - 19 %,
II. - 46 %,
III. - 4 %,
6,ostatatné listnaté 13.
IV. - 31
%,
V. %,
VI+ -

%

ihličnaté: BO 2, SC 1.

Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 105 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90 %,
palivo10
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

10 %

2,55 m3/ha

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60 %

z toho prir. obnova 100%, umelá obnova - %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 100 %,
%

30 %

pod

clonou

por.

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúc
e
>75 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

čiastočne
prevládajúc
e
25-50 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Poznámky
4. Kritériá drevinového zloženia
Autochtónne dreviny, pôvodné na
stanovišti
Nepôvodné, ale stanovištne
prispôsobené dreviny
Zmiešané lesy, možnosti tvorby
zmiešaných lesov
Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.)
Prirodzene sprievodné dreviny pri
výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
Poznámky
5. Kritériá zabezpečenia
Biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace
Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie

zriedkavé
<25 %

+

Prirodzená obnova
Umelá obnova na voľnej ploche alebo
pod clonou porastu
Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne
členenie na malých plochách
Horizontálna štruktúra porastu
(medzery, skupiny ap.)
Porasty prispôsobené ako biotopy pre
zver
Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií

veľmi
časté
50-75 %

+
+
+
+
+

+
+

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť
+
avifauny (vtákov)
Spontánne dynamické vývojové
procesy (sukcesie s br, bo ap.)
Historické pestovateľské formy (napr.
+
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu
Poznámky
Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA „SANTOVKA“
Objekt bol zriadený za účelom intenzívnejšej výchovy introdukovaných drevín DC
a OC, ako aj čiastočnej rekonštrukcie tvarovo a druhovo nevhodných porastov na úžitkových
stanovištiach.
Intenzívnejšou výchovou dôjde k vertikálnej diferenciácii porastov čo bude mať za
následok uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov, ako aj vytvorenie krycej vrstvy na
zamedzenie tvorby nežiadúceho zavetvenia.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP

Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení na roky 2006-2015 sú zahrnuté opatrenia na prírode
blízke obhospodarovanie porastov. V predchádzajúcom LHP prevládali v predpise
obnovných ťažieb veľko a maloplošné holoruby.
Výchovné ťažby
Výchovné ťažby sú plánované s intenzitou 10 až 15 % prevažne 1 x za decénium.
Obnova lesa
LHP uvažuje s obnovou na ploche s výmerou 11,23 ha v agátových porastoch
so 100 % prirodzenou obnovou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty (MLP)
Všeobecne starostlivosť o MLP spočíva v okopávaní, ochrane proti burine vyžínaním
alebo chemicky. Ochrana proti zveri je vykonávaná repelentnými prípravkami. Plecie ruby sú
uskutočňované prevažne mechanizovane krovinorezmi.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok 1 až 2 x za decénium. Zásahmi sú odstraňované rozrastky,
predrastky, ako aj nekvalitné jedince z úrovne porastov.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu

Obnovné ťažby
V agátových porastoch bude vykonávaná obnova v zmysle predpisu platného LHP.
V porastoch na ktoré bude žiadaná možnosť vykonania rekonštrukcie bude potrebné
v prevažnej miere vykonať obnovu holorubom. V bezzásahovom poraste na ktorý bude
žiadaná možnosť uskutočnenia obnovy bude uplatnený SCR, počet zásahov v decéniu 2 x.
Ťažbové postupy budú zamerané na technologickú prípravu pracovísk zahrňujúcu
vytvorenie približovacích liniek.

-

2–

Ťažba bude vykonaná JMP, približovanie UKT resp. vyvážacou súpravou.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu v porastoch duba červeného cca 20 %
Spôsob vykonania, zásah v úrovni porastu zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších
jedincov označených zeleným pásom.
Rozčlenenie porastov, využiť existujúce linky v prípade potreby doplniť na vzdialenosť 30 –
50 m.
Približovanie, UKT v prípade potreby v porastoch DC a OC použiť približovanie koňmi.

Obnova lesa
V agátových porastoch bude použitá prirodzená obnova koreňovým výmladkovaním.
V obnovovaných porastoch kombinácia prirodzenej a umelej obnovy. Pri rekonštrukciách
bude spravidla použitá umelá obnova hlavne v porastoch druhove nevhodných.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
V agátových porastoch bude zameraná na elimináciu pňových výmladkov. V ostatných
porastoch bude vykonaná ochrana proti nežiaducej vegetácii a ochrana proti zveri
repelentnými prípravkami, resp. oplocovaním.
Výchova prečistkami
V skorších vývojových štádiách porastu budú odstraňované negatívne zložky porastu
čo sa týka drevinovej a kvalitovej skladby. V ďalších vývojových štádiách bude úsilie
zamerané na podporu najkvalitnejších jedincov. V porastoch, kde nie je možnosť dosiahnutia
kvalitnej guľatinovej hmoty, zásahy vykonať len v nevyhnutnej miere.
Výchovné zásahy budú v prvých vývojových štádiách uskutočňované negatívnym
výberom v neskorších vývojových štádiách pozitívnym výberom v úrovni porastu.

Demonštračné objekty

Porast 233 C
Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Výmera

2,84 ha, vek 15 rokov, zakmenenie 0,8

Zastúpenie drevín

DZ 55, AG 40, JH 5

Celková zásoba

99 m³ zásoba na ha 35 m³

Predpis LHP

prerezávka 2,84 ha

Vykonané :

Ø

Nový predpis

prerezávka 2,84 ha

Komentár

Vykonať silný prerezávkový zásah na časti plochy cca 1 ha v úrovni odstránením
predrastkov, rozrastkov a nekvalitných jedincov (krivé, vetevnaté). Porast rozčleniť linkami.
Dlhodobý zámer
Zlepšiť kvalitovú úroveň duba odstránením nekvality z úrovne porastu. Predpokladanú
pňovú výmladnosť využiť ako kryciu zložku pôdy a kmeňov, zostávajúcich kvalitných
jedincov.
Technologický postup
Porast rozčleniť linkami schematickým
približovanie koňmi, resp. dať do samovýroby.

výberom.

Vykonať

smerovú

stínku,

Porast 233 A
Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
Výmera

7,35 ha, vek 25 rokov, zakmenenie 0,8

Zastúpenie drevín

DZ 35, DC 35, AG 15, JV 5, HB 5, BO 5

Celková zásoba

462 m³ zásoba na ha 63 m³

Predpis LHP
VÚ do 50 rokov
Vykonané :

102 m³,
Ø

Zmenený predpis
VÚ do 50 rokov

115 m³

Technologický postup
Vykonať rozčlenenie porastu linkami. Približovanie vykonať koňmi, resp. UKT
s krátením kmeňov.

Dlhodobý zámer :
Uvoľniť koruny
najkvalitnejších jedincov
DC (duba červeného)
za účelom vystupňovania
hmotového a hodnotového
prírastku.
Na časti plochy vykonať silný
jednorazový zásah na
ostatnej ploche koruny
uvoľňovať postupne.
Nádejné stromy označiť
zeleným pásom po obvode.

Porast 2301
Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
Výmera 12,28 ha, vek 30, zakmenenie 0,7
Zastúpenie drevín AG 30, DC 30, DZ 15, LP 10, HB 5, BO 5
Celková zásoba 945 m³ na ha 77 m³
Predpis LHP
VÚ do 50 rokov, 154 m³, prerezávky 11 ha, 1 x za decénium.
Vykonané: VÚ do 50 rokov 243 m³, prerezávky 7,5 ha
Zmenený predpis
Rekonštrukcia porastu na ploche 1 ha s hmotou 77 m³. 1 zásah v decéniu.
Predpokladané obnovné zastúpenie : DZ 50, OC 20, ostatné listnaté 30. Umelá obnova na
ploche 0,70 ha, prirodzená obnova 0,30 ha, VÚ do 50 rokov 273 m³
Technologický postup
Vykonať MH v častiach o celkovej výmere 1 ha. Ťažba JMP smerovou stínkou,
približovanie UKT.
Dlhodobý zámer :
Vykonať rekonštrukciu časti porastu formou neceloplošnej výsadby DZ, OC s využitím
prirodzeného zmladenia iných drevín na doplnenie zostávajúcej plochy, oplotiť.

Porast 232
Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
Výmera 13,65 ha, vek 70 rokov, zakmenenie 0,7
Zastúpenie drevín CR 70, DZ 30
Celková zásoba 3 058 m³ zásoba na 1 ha 224 m³
Predpis LHP
Bez zásahu
Vykonané:

0

Návrh zmeny
OÚ ťažba 224 m³, intenzita zásahu 7 %, 2 zásahy v decéniu predpokladané obnovné
zastúpenie DZ 50, CR 30, OČ 20.
Obnova umelá 0,30 ha, prirodzená 0,70 ha.

Technologický postup
Ťažba JMP, približovanie
UKT.
Porast rozčleniť.

Dlhodobý zámer :
Vykonať nepriamy
prevod obnovou spojený
s čiastočnou premenou
cerových častí porastu.
Pre prirodzenú obnovu DZ
využiť v maximálnej miere
semenné jedince DZ na
báze svahu.

Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch
Č. porastu (ako celok)

t.j.

celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže
zásoba na ha (všet.etáží)

233 C

230 - 1

232

233 A

ha

12,28

13,65

7,35

m3

77

224

63

111

108

108

Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť

Zmena nákladov na ťažbovú činnosť

Príslušnosť k HSLT
predpísaný rozsah ťažby

m3

154

navrhovaný rozsah ťažby

m3

350

224

115

na 1 m3

eur

15

10

17

na celý
obj.

eur

5250

2240

1955

na 1 m3

eur

17

12

20

na celý
obj.

eur

0

5950

2688

2300

0

v Sk

eur

0

700

448

345

0

v%

%

########

13%

20%

18%

##########

z um.ob. eur

4912
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z pr. ob.

eur

1870

1907

umelá
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prirodz.

ha

umelá

ha

0,70

0,30

prirodz.

ha

0,30

0,70

pôv.sp.

eur

0

0

0

0

0

zmen.sp. eur

0

3999

2799

0

0

v Sk

eur

0

3999

2799

0

0

v%

%

pôv.sp

eur

0

5250

2240

1955

0

zmen.sp. eur

0

9949

5487

2300

0

v Sk

eur

0

4699

3247

345

0

v%

%

########

90%

145%

18%

##########

Kalkulácia na
pôvod. spôsob
vykonania
Kalkulácia na
zmen. spôsob
vykonania

0

102

0

Rozdiel nákladov

Náklad na 1 ha
zabezpeč. MLP

Prepis obnovy

Predpokl. obnovy

Náklad na
zabezpeč.porastu

Predpokl. zmena v
celkových nákladoch

Rozdiel nákladov
######## ########## ########## ########## ##########

Celk. náklad

Rozdiel nákladov

